


Artystyczne umiejętności
 uczniów ZSP Nr 5 w Łopusznie
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DROGI GIMNAZJALISTO!

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

rzed Tobą nowy etap życia, który będzie 
miał duży wpływ na Twoją przyszłość.P

Wybór szkoły średniej nie jest rzeczą łatwą. 
Zanim zdecydujesz się, którą szkołę wybrać - 
pomyśl! Wybierz rozważnie - wybierz naszą 
szkołę - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 5 w Łopusznie - wybierz Pałac .

Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi - 
kameralną, nastawioną na Twój rozwój.

Z nami nie będziesz się nudził, a nauka może 
stać się dla Ciebie przyjemnością. Szkoła ta 
pomoże Ci zdobyć rzetelną wiedzę, rozwinąć 
zainteresowania i osiągnąć sukces. Dowodem 
wysokiej jakości kształcenia są wyniki naszych 
uczniów na konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych a przede wszystkim wyniki 
egzaminów maturalnych i wyniki egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nasi 
absolwenci kontynuują naukę na prestiżowych 
uczelniach, np. politechnicznych, często 
obejmują odpowiedzialne stanowiska. Zawsze (technikum informatyczne – około 88%)
staramy się skutecznie podejmować wyzwania, * atrakcyjne kierunki kształcenia (18 
które stawia przed nami współczesność - 

kierunków)
wprowadzamy nowe kierunki, uczymy nowych * praktyki na terenie całego krajutechnologii, dbamy o zdolnych uczniów nie 

*bezpłatne zajęcia dodatkowe ze wszystkich zaniedbując słabszych.
przedmiotów maturalnych i zawodowychSzkoła posiada:

*możliwość rozwijania zainteresowań (koło *4 pracownie komputerowe, w sumie 65 stanowisk 
teatralne, koło dziennikarskie, koło taneczne, komputerowych
koło fotograficzne, biuro karier) *3 sale multimedialne wyposażone w tablice *l i czne  projek ty  uni jne  (dotychczas  interaktywne
zrealizowaliśmy projekty na łączną kwotę *4 multimedialne wyposażone w laptopy około 1 500 000 zł)

i projektory multimedialne *dodatkowe zajęcia: z astronomii, psychologii, *internat umożliwiający zakwaterowanie 45 osób nauka jazdy na nartach, aerobic, zajęcia 
* taneczne, wyjazdy na basenstołówkę szkolną ze wspaniałymi domowymi 

*obiadami bezpłatne (wyjazdy) wycieczki zagraniczne: 3 -  
dniowe do Berlina, 7 - dniowe do Hiszpanii, * indywidualne szafki dla uczniów
Francji - Paryż , Włoch -Turyn* monitoring zwiększający bezpieczeństwo

*nieodpłatne wyjazdy krajowe: Poznań, *bezpłatny, bezprzewodowy Internet na terenie 
Warszawa, Kraków

całego obiektu dostępny dla uczniów *nieodpłatne kursy i szkolenia umożliwiające *doskonale wyposażone pracownie przed- uzy-skanie dodatkowych kwalifikacji  
miotowe: fryzjerską i hotelarską zawodowych: prawo jazdy kategorii B, kursy 

Szkoła oferuje: kelnerskie, barmańskie i fryzjerskie
* naukę w oryginalnych i atrakcyjnych *pomoc materialną (finansową) dla uczniów - 

wnętrzach zabytkowego Pałacu Rodu potrzebujący otrzymują stypendia socjalne, 
Dobieckich z XIX wieku a najlepsi stypendia za wyniki w nauce

*naukę w placówce wolnej od przemocy *jednozmianowy system nauki ( do godz. 14.00)
i narkotyków

*wysoką zdawalność egzaminu maturalnego 
(około 95%)

*wysoką zdawalność egzaminu zawodowego 

dyrektor ZSP Nr 5 - 
mgr Irena Marcisz
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa ogólna z przedmiotami rozszerzonymi: biologia i chemia

nteresujesz się przedmiotami przyrodniczymi? Zatem 
wybór jest prosty: klasa biologiczno-chemiczna 
w „Pałacu”.  To właśnie wybór naszej szkoły umożliwi Ci I

rzetelne przygotowanie do zdawania matury na poziomie 
rozszerzonym z biologii i chemii (absolwenci naszej szkoły, którzy 
wybrali biologię na egzaminie maturalnym osiągali wyniki od 
kilku do kilkunastu  procent wyższe od średniej ogólnopolskiej). 

 Na lekcjach  biologii i chemii oferujemy Ci: zajęcia 
prowadzone z wykorzystaniem technologii internetowych i 
multimedialnych; zajęcia umożliwiające obserwacje 
mikroskopowe preparatów trwałych i przyżyciowych; uczenie się 
poprzez przeprowadzanie doświadczeń; wyjazdy terenowe, na 
których nauczysz się rozpoznawać gatunki fauny i flory; zajęcia 
pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań.

 mgr Danuta Rozpara

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, klasa policyjno-prawna

Witaj Gimnazjalisto! Z nami masz szanse zdobycia wiedzy prawniczej i policyjnej w zakresie 
pozwalającym dokonać właściwego, świadomego wyboru dalszej nauki lub zawodu ukierunkowanego na 
bezpieczeństwo wewnętrzne i nauki prawnicze. 

Dlatego też w naszym liceum opracowano autorski program nauczania z zakresu kształcenia 
ogólnoprawnego i policyjnego, jako innowację pedagogiczną, pn. „Edukacja prawno-policyjna”. W trakcie 
lekcji uzyskasz wiedzę z zakresu: prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego i prawa 

administracyjnego oraz historii Policji, organizacji i zarządzania jednostek 
policyjnych, podstawowych technik i taktyk działania służb prewencji i służby 
kryminalnej w Policji.  Ta klasa została stworzona po prostu dla Ciebie!

  mgr Artur Szkot

Chcesz przygotować się do zawodu żołnierza, strażaka, celnika, specjalista 
ds. bezpieczeństwa wewnętrznego? Od zawsze myślisz o studiowaniu na 
kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne? A może po prostu chcesz spróbować 
wyjątkowego kierunku. Ta klasa jest dla ciebie!

Oprócz dobrego przygotowania do matury zyskasz również  dodatkowe 
umiejętności i wiedzę z zakresu szeroko rozumianej obronności. Nauka w klasie 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowuje uczniów do kontynuowania 

kształcenia na studiach wyższych kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne czy bezpieczeństwo narodowe.
Tematyka lekcji obejmować będzie m.in. podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju i UE, 

diagnozowanie i zwalczanie zagrożeń bezpieczeństwa ludności, podstawy ratownictwa medycznego, 
technikę samoobrony, strzelania oraz naukę pływania. Dla chętnych proponujemy obozy szkoleniowo - 
kondycyjne. 

Program klasy Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotuje każdego z uczniów do postępowania 
kwalifikacyjnego w przyjęciu do pracy w poszczególnych służbach mundurowych i do kontynuacji nauki na 
uczelniach resortowych Spraw Wewnętrznych  oraz na uczelniach wojskowych i cywilnych. 

mgr Artur Szkot

NOWOŚĆ - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa bezpieczeństwa wewnętrznego
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TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNIK HOTELARSTWA

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - TECHNIKUM NR 8

echnik technologii żywności to zawód 
szerokoprofilowy, który pozwoli Ci 
wykazać się wiedzą i umiejętnościami T

w zakresie metod produkcji, utrwalania 
i kontrolowania jakości żywności w różnych 
branżach przemysłu spożywczego. 

Podczas nauki w szkole zdobędziesz podstawy 
teoretyczne, a kunszt zawodowy udoskonalisz 
w trakcie zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych, które odbędziesz w konkretnych 
zakładach przemysłu spożywczego. 

W efekcie może pójdziesz w ślady swoich 
starszych kolegów i zostaniesz laureatem czy 
nawet finalistą Olimpiady Wiedzy o Żywności, co 
zaowocuje zwolnieniem z części egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe czy 
otrzymaniem indeksu na wymarzone studia. Pamiętaj, że dobre przygotowanie zawodowe, które otrzymasz, 
spowoduje, że będziesz posiadał konkretny, atrakcyjny i zawsze potrzebny zawód. 

Jako technik technologii żywności znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa 
spożywczego, instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności, placówkach handlowych 
prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych czy firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją 
żywności.  Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

mgr Emilia Giemza

Kierunek kształcenia zapewniający uczniom:
• 

pracy
• bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne 

i pracownie do nauki zawodu
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• nowoczesne metody nauczania z zastosowaniem 

multimedialnego sprzętu
  • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w renomo-
wanych hotelach, biurach podróży oraz w innych obiektach 
hotelarskich na terenie powiatu kieleckiego, w Kielcach, 
Zakopanem i innych atrakcyjnych turystycznie 
miejscowościach

• bezpłatne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe(np. kursy barmańskie w Zakopanem)
• możliwość krajowych i zagranicznych wyjazdów w ramach projektów unijnych (np. wyjazdy do Berlina 

na targi turystyczne, wycieczki do Hiszpanii)
• realizację swoich pasji
• możliwość prezentacji zdobytych  umiejętności na pokazach, imprezach masowych i charytatywnych.
Nowoczesna baza dydaktyczna szkoły oraz ciągły jej rozwój umożliwiają profesjonalne przygotowanie 

uczniów do wykonywania przyszłego zawodu. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, uczeń otrzymuje dyplom ,,Europass” w języku polskim i angielskim. Dokument ten 
jest honorowany w krajach Unii Europejskiej i jest biletem dla absolwenta na drodze do zdobycia atrakcyjnej 
pracy. 

mgr Grażyna Bekier

naukę zawodu ukierunkowanego na potrzeby rynku 
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TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK MECHANIK

KSZTAŁCIMY FACHOWCÓW!
Marzysz o interesującym zawodzie, rozwoju oraz 

możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji?
Jesteśmy idealną szkołą dla Ciebie!
Zapraszamy do TECHNIKUM MECHA-

NICZNEGO! Dajemy możliwość kształcenia 
z wykwalifikowaną kadrą w bogato wyposażonej 
pracowni mechanicznej oraz odbywania praktyk 
u największych pracodawców w branży. Nasi 
uczniowie otrzymują zatrudnienie w najbardziej 
renomowanych zakładach w regionie, często również 
podejmują samodzielną działalność gospodarczą. 

Ponadto w ramach projektów unijnych masz niepowtarzalną okazję odbycia  BEZPŁATNYCH kursów:
• prawa jazdy kat. B. 
• operatora koparki, 
• spawacza,
• kierowcy wózków widłowych, 
• komputerowego projektowania CAD. 
Uczniowie mają możliwość odbycia płatnego stażu miesięcznego (zarobki to ok. 1600 zł za miesiąc). 

Po odbyciu szkolenia każdy uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje. 
Daj sobie szansę na dobre wykształcenie i ciekawy zawód. 

Daj sobie szanse na przyszłość - PAŁAC TO JEST TO!
mgr Agnieszka Siwek

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - TECHNIKUM NR 8

Zostań fachowcem już dziś!
 Technik informatyk to zawód, na który z roku 

na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku. 
Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, 
aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz 
administrowanie sieciami, idealnym kierunkiem dla 
Ciebie będzie Technikum Informatyczne w ZSP Nr 5 
w Łopusznie. Niezaprzeczalnym atutem kształcenia 
w naszej szkole jest zdawalność egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie 
na poziomie ok. 90%.

Wszyscy nasi uczniowie mają możliwość 
uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach wielu 
projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej realizowanych przez naszą szkołę.

 Są to między innymi:
• certyfikaty ECDL CORE oraz ECDL CAD
• prawo jazdy kat. B
• możliwość odbycia płatnego stażu w czasie wakacji. 
Najlepszym uczniom oferujemy możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz 

zapewniamy pomoc we wszechstronnym rozwoju w trakcie nauki w naszej szkole.
mgr Artur Węgliński
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

hcesz zostać kreatywnym fryzjerem - 
stylistą, który potrafi sprostać 
niebanalnym wymaganiom klientów? C

Zapisz się do naszej szkoły! Zdobędziesz  
uprawnienia technika usług fryzjerskich. 

Zawód ten daje ogromne możliwości 
zatrudnienia.

Po ukończeniu szkoły można:
• otworzyć własny zakład fryzjerski
• pracować w  salonach fryzjerskich czy firmach 

reklamowych i marketingowych (w branży 
fryzjerskiej, kosmetycznej) jako stylista, 
wizażysta

• pracować w studiach metamorfozy  czy 
firmach zajmujących się produkcją lub 
dystrybucją materiałów fryzjerskich, jako np. przedstawiciel handlowy.

Nasza szkoła dodatkowo oferuje:
W ramach projektów unijnych BEZPŁATNE szkolenia z zakresu: 
• fryzjerstwa (najnowsze trendy w stylizacji, koloryzacji i strzyżeniach, przedłużanie i zagęszczanie 
włosów, itp.), które odbywają się m.in. we Włoszech i w Zakopanem. Szkolenia prowadzone są przez 
stylistów polskich i włoskich, gdyż nasza szkoła współpracuje z włoską firmą Vitality's
• wizażu (pielęgnacja cery, kosmetyka kolorowa, dobór odpowiedniego makijażu do fryzury, itp.)
Po odbyciu takiego szkolenia każdy uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który może 

wykorzystać w swojej przyszłej pracy.
mgr Agata Świeboda

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - TECHNIKUM NR 8

Uczeń architektury krajobrazu:
• 
• odbywa praktyki zawodowe pozwalające na obycie się 

z materiałem roślinnym
• opanowuje wiedzę z zakresu historii sztuki 

ogrodowej, urządzania terenów zieleni, roślin ozdobnych, 
kompozycji roślinnych

• potrafi zaprojektować tereny zieleni
• w projektowaniu wykorzystuje techniki komputerowe
• bierze udział w zajęciach dodatkowych z zakresu 

malarstwa, rysunku, historii sztuki
• uczestniczy w konkursach plastycznych, kursach 

fotograficznych, wikliniarstwa i innych.
Technik architektury krajobrazu inwentaryzuje 

i opracowuje elementy terenów zieleni na potrzeby 
projektów zagospodarowania obszarów zurbanizowanych 
i niezurbanizowanych; planuje, organizuje i wykonuje prace z zakresu urządzania, pielęgnacji i konserwacji 
terenów zieleni. 

Pracuje w szkółkach produkcji roślinnej, firmach zajmujących się wykonywaniem terenów zieleni, 
pracowniach i biurach projektowych, pracowniach florystycznych i wnętrzarskich.

Zajęcia odbywają się w pracowniach i na wolnym powietrzu!

mgr Aleksandra Niewada

pracuje w wyposażonej w tym celu pracowni
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TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK GEODETA

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - TECHNIKUM NR 8

obrze trafiłeś! Jeżeli chcesz zostać 
poszukiwanym na rynku - zarówno w Polsce 
jak i za granicą - specjalistą w branży D

budowlanej nie znajdziesz lepszej oferty niż 
w TECHNIKUM BUDOWLANYM w ZSP Nr 5  
w Łopusznie. 

Podejmując u nas naukę, będziesz zdobywał wiedzę 
na różnych ciekawych przedmiotach zawodowych. 
Oprócz zajęć teoretycznych będziesz miał szansę 
poznać praktyczne aspekty zawodu.

Organizujemy Konkursy Wiedzy Budowlanej 
z fantastycznymi nagrodami. Bierzemy udział w wielu 
projektach unijnych oraz współpracujemy 
z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach.  Będziesz 
miał szansę uczestniczyć w różnych formach 
kształcenia zawodowego, jak np. kurs spawacza czy 
montera rusztowań budowlanych. Po ukończeniu nauki w technikum możesz zdawać maturę, która jest 
przepustką na studia.

Absolwent kierunku budowlanego wyposażony będzie w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego 
kształcenia na wydziałach budownictwa, np. w Kielcach, Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.

Technik budownictwa, po ukończeniu naszej szkoły, będzie mógł podjąć pracę w każdym 
przedsiębiorstwie budowlanym, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze 
budowlanym, w administracji samorządowej, jak również prowadzić własną firmę budowlaną. 

Możliwości są niezliczone!
Nie zmarnuj swojej szansy! Nie zwlekaj, przyjdź do nas!  Czekamy!

mgr inż. Ewelina Graur

echnikum geodezyjne zostało 
utworzone we wrześniu 2012 r.T

Technik geodeta z uzyskanym 
po ukończeniu naszej placówki staje się 
wartościowym podmiotem na rynku pracy.

W przypadku kontynuacji nauki 
na studiach wyższych, szkoła daje solidne 
podstawy w zakresie geodezji i związanych 
z nią przedmiotów technicznych.

Gwarantujemy dostęp do najnowszej 
technologii wykorzystywanej w geodezji. 
Organizujemy wycieczki przedmiotowe, 
np. do Muzeum Geodezji i Kartografii 

w Opatowie. Umożliwiamy odbycie płatnych praktyk geodezyjnych oraz uczestnictwo w kursach 
i szkoleniach zakończonych certyfikatami, np. kurs AutoCAD.

mgr  Jacek Krotla      

 dyplomem 

inż.
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NOWOŚĆ - TECHNIK EKONOMISTA

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
MONTER ZABUDOWY 

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 Zawód ten daje kwalifikacje do wykonywania 
licznych prac budowlanych, np. malarskich, 
tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, 
glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo 
dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje 
fachowców do prac inwestycyjnych, remontowych. 
Absolwenci tego kierunku nauczania są bardzo 
atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców 
ze względu  na  szerok i  zakres  uprawnień  
do wykonywania prac budowlanych. Absolwenci tego 
kierunku potrafią m. in.: 

• wykonywać wszelkie prace wykończeniowe, 
• analizować dokumentację budowlaną, 
•obl iczać  i lość  mater ia łów potrzebnych 

do wykonywania zleconych robót.

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas płatnej 
praktycznej nauki zawodu uczą się w najlepszych firmach budowlanych. Trzyletni cykl kształcenia 
zawodowego zakończony jest egzaminem. Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe. Ma wtedy możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych oraz remontowych lub 
prowadzić własną firmę. Zdobyte kwalifikacje mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki 
w technikum budowlanym.

mgr inż. Ewelina Graur

To zawód wieloprofilowy, który daje Ci 
możliwość m.in.:

- podjęcia studiów na większości kierunkach, 
nie tylko ekonomicznych,

- pracy we wszystkich instytucjach i podmiotach 
gospodarczych,

- założenia i prowadzenia własnej firmy,
- prowadzenia rachunkowości oraz spraw 

kadrowo – płacowych,
- aktywnego funkcjonowania na zmieniającym 

się rynku pracy;
Absolwent technikum ekonomicznego może 

zostać w przyszłości m.in.: bankowcem, 
księgowym, agentem ubezpieczeniowym, 
analitykiem finansowym, doradca inwestycyjnym, 
referentem administracyjno – biurowym, 
pracownikiem reklamy, pracownikiem urzędów i 
instytucji państwowych.

Jeśli chcesz się wykazać przedsiębiorczością, kreatywnością i mieć przed sobą szerokie spectrum pracy 
zawodowej oraz szerokie możliwości – ten kierunek jest dla Ciebie!

mgr Anna Skrzypczyk
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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

dobądź atrakcyjny zawód: elektromechanik pojazdów 
samochodowych. Czas kształcenia – 3 lataZ

Na uzyskanie kwalifikacji zawodowych elektromechanika pojazdów 
samochodowych składa się: z jednej strony umiejętność wykorzystania 
wiedzy ogólnotechnicznej, umożliwiającej zrozumienie budowy i zasad 
działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, 
obsługiwania i naprawiania, z drugiej strony zaś znajomość warunków 
i sposobów eksploatacji pojazdów. 

Po ukończeniu nauki na tym kierunku absolwent może podejmować 
pracę w: zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach 
obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,  autoryzowanych 
stacjach obsługi samochodów,  zakładach, w których są produkowane 
pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne, placówkach 
handlowych,  może także prowadzić działalność gospodarczą.

Elektromechanik pojazdów samochodowych zajmuje się 
w szczególności: wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów 
elektrycznych i elektronicznych pojazdów.

Coraz większa elektronizacja pojazdów powoduje, że elektromechanicy samochodowi są i będą bardzo 
poszukiwani na rynku pracy oraz lepiej opłacani.

Uczniowie mają przez trzy dni w tygodniu zajęcia lekcyjne i dwa dni zajęć praktycznych w pobliskich 
warsztatach.

mgr Agnieszka Prędota-Gad

NOWOŚĆ- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
STOLARZ

 Trzyletnia Szkoła Zawodowa w 
zawodzie stolarz prowadzi kształcenie w 
sposób pozwalający absolwentom spełnić  
oczekiwania pracodawców w zakresie 
p o z i o m u  w i e d z y  i  u m i e j ę t n o ś c i  
zawodowych.

Uczeń nabywa wiedzę z zakresu:
- znajomości budowy i gatunków 

drewna oraz ich przeznaczenia,
- narzędzi i obrabiarek tradycyjnych 

i nowoczesnych,
- nabycia potrzebnych umiejętności 

praktycznych w obsłudze i przetwarzaniu surowców,
 - sporządzanie dokumentacji rysunkowej, norm pracy i zużycia materiałów,
- organizacji stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii i bhp.

Warsztaty szkolne, w których uczniowie odbywają zajęcia, pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy 
w praktyce.

Wiedzę zawodową można również  pogłębić na kursach lub wycieczkach przedmiotowych do zakładów 
stosujących nowoczesne technologie produkcji. 

mgr Zbigniew Kukla



Turniej „1 z 10 historyków” w ramch spotkania 
Salon Kreatywnych Szkół i Placówek

Łopuszno 2013

Nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów 
gimnazjum rozpoczynajacych naukę 
w naszej szkole: Rafała Piersiaka, Pauliny Staciwy 
i Karoliny Stolarczyk. 



Klasy maturalne wraz z wychowawcami 

na wycieczkach krajoznawczych - Zakopane 



Młodzież naszej szkoły na bezpłatnych 
wycieczkach krajowych i zagranicznych

HISZPANIA

BERLIN NOCĄ



Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz personel szkoły

Stypendysci Prezesa Rady Ministrów:
 Joanna Lapot i Kamil Lasak



SZKOŁA POLICEALNA
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - BEZPŁATNA

ykl kształcenia w Policealnej Szkole dla Dorosłych trwa 3 
semestry (1,5 roku). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, 
co 2 tygodnie, popołudniami w piątki oraz w soboty.  C

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku Technik Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w małych 
i średnich podmiotach gospodarczych. W myśl nowych przepisów każda 
firma zatrudniająca powyżej 100 osób musi zatrudnić specjalistę ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a mniejsze firmy często korzystają z jego 
usług. 

Nowo powstały typ szkoły w ZSP Nr 5 w Łopusznie - technik BHP - 
oferuje absolwentom zawód z przyszłością. 

mgr Agnieszka Czaja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - BEZPŁATNE!!!
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

- wykonywanie usług fryzjerskich; - wykonywanie projektów fryzur

TECHNIK INFORMATYK 
- projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 
- tworzenie aplikacji internetowej i baz danych oraz zarządzanie bazami

TECHNIK HOTELARSTWA
-planowanie i realizacja usług w recepcji;

 - obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

POKOLENIA 11

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

eśli jesteś absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej, marzysz o wykształceniu średnim, wybierz
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łopusznie. Nauka trwać będzie 2 lata (w systemie Jzaocznym - zjazdy piątek, sobota, 2 razy w miesiącu).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 30-09-2014r.
mgr Monika Obierzyńska

SZKOŁA POLICEALNA
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

ykl kształcenia w Policealnej Szkole dla Dorosłych trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie 
zaocznym, co 2 tygodnie, w piątki oraz w soboty. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu Cagroturystyki, świadczenia usług żywieniowych i noclegowych. Program nauczania obejmuje 

również prowadzenie  produkcji rolniczej oraz zajęcia z języka angielskiego.
Absolwenci kierunku Technik Turystyki Wiejskiej posiadają pełne uprawnienia do podjęcia 

zatrudnienia w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji 
samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach oraz we wszystkich organizacjach branżowych. Ponadto 
absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne jak 
również ekologiczne gospodarstwo rolne.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej.

Technik Turystyki Wiejskiej to zawód przyszłości!
mgr Alina Kwapisińska
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O SZKOLE

MISJA ZSP NR 5

PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ

KADRA SZKOŁY

iedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 
w Łopusznie mieści się w pałacu rodu Dobieckich, Sktóry budowany był w latach 1867-1905 według 

projektu W. Marconiego.
Obecnie w ZSP Nr 5 kształci się 475 uczniów 
uczęszczających do 18 oddziałów. Profil szkoły określany 
jest głównymi kierunkami kształcenia i specjalizacjami 
zawodowymi. Specjalizacje w poszczególnych typach szkół 
dostosowywane są odpowiednio do potrzeb rynku pracy.

Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła posiada internat na 45 miejsc.

ottem ZSP Nr 5 są słowa Phila Bosmansa: „Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, 
lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter. MWychowywać to znaczy również – z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które 

nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Przekazuje się je nie tylko słowami, lecz przede wszystkim 
przykładem własnego życia”.

Słowa te określają idee, jakimi kierujemy się w kształtowaniu młodych ludzi. Ponadto podstawowymi 
obszarami, w których dokonuje się proces wychowawczy, są dom rodzinny i szkoła.

Dlatego nasza szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania poprzez:
* Umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów
* Uczenie szacunku dla dobra wspólnego i tradycji
* Wskazanie uczniom drogi do osiągania zamierzonych celów poprzez rzetelną pracę i odnalezienie 

własnego miejsca w świecie
*Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia.
Intencją ZSP Nr 5 w Łopusznie jest działanie zgodnie z misją szkoły oraz przybliżanie swoim 

wychowankom idei tejże misji w poczuciu, że okres szkoły średniej to piękny czas młodości i należnych jej 
praw.

zkoła zatrudnia wykwalifikowaną i stale doskonalącą się kadrę pedagogiczną, zapewniającą 
właściwą realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie Skorzystają na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z wyposażenia technicznego i dydaktycznego: 

środków audiowizualnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych, programów komputerowych 
i oprogramowania specjalistycznego.

ABSOLWENT ZSP NR 5 W ŁOPUSZNIE

* Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój i potrafi zaplanować swoją przyszłość.
* Zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi komunikować się w nowoczesnym świecie.
* Jest przygotowany do studiowania i dostaje się na kierunek studiów, na którym może rozwijać swoje 

zainteresowania.
*Szanuje drugiego człowieka.
*Wzorem Patrona Szkoły jest prawym i odpowiedzialnym obywatelem.
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PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZPRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ

ABSOLWENCI – CHLUBA NASZEJ SZKOŁY

istorię szkoły tworzą wyjątkowi ludzie. Są wśród nich dyrektorzy i nauczyciele, którzy położyli 
olbrzymie zasługi w dziele organizacji oraz prowadzenia działalności dydaktyczno- 
wychowawczej na jak najwyższym poziomie. Nie sposób wymienić tu wszystkich utalentowanych H

uczniów – obecnie nauczycieli, lekarzy, prawników, pilotów, architektów, artystów plastyków, sportowców 
cieszących się społecznym uznaniem.

 en tuz jazmem 
p re z e n t u j e m y  Zsylwetki znanych 

absolwentów łopusza-
ńskiego liceum - zna-
komitych specjalistów 
w swoich dziedzinach.

Mgr Irena Marcisz – 
ukończyła Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną w Kielcach 
na kierunku historia. 
Długoletni dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Grabo-
wnicy oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 
w Łopusznie. Prezes Sto-
warzyszenia „Geniusz”. 

Mgr Elżbieta Węgrzyn 
– ukończyła prawo na 
Uniwersytecie Wrocła-

wskim. Od 1985r. do 1995 pełniła funkcję wicedyrektora Banku 
Spółdzielczego w Łopusznie. Od roku 1995 do chwili obecnej zajmuje 
stanowisko prezesa tegoż banku. 

Dr n. med. Zdzisław Domagała –  ukończył Akademię Medyczną 
w Krakowie, lekarz pediatra, 
konsultant wojewódzki do 
spraw pediatrii, pracownik 
Wojewódzkiego Specja-
l i s t y c z n e g o  S z p i t a l a  
Dziecięcego w Kielcach. 

Dr Ireneusz Krawczyński 
–  u k o ń c z y ł  p r a w o  n a  
Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim; posiada doktorat 
z kryminologii; w latach 
2002-2004 asystent  na 
Wy d z i a l e  P e d a g o g i k i  
i Resocjalizacji Wszechnicy 
Świętokrzyskiej; Przewodniczący Wydziału III Rodzinnego Sądu 
Rejonowego w Opatowie, Przewodniczący koła kieleckiego 

Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych i Nieletnich.
Wszystkim byłym uczniom „Pałacu” szkoła oferuje zjazdy absolwentów. Inicjatorem

i organizatorem spotkań po latach jest Dyrektor Irena Marcisz, która przyznaje, że to niepowtarzalna okazja 
do wzmacniania więzi koleżeńskich czy ożywienia kontaktów towarzyskich.

mgr Dorota Pruska



omfort poczucia bezpieczeństwa sprzyja rozwojowi i napawa optymizmem. 
Życie bez lęków pozwala szybciej się uczyć i efektywnie odpoczywać. KBezpieczeństwo w naszej szkole realizowane jest na różnych płaszczyznach:

 • Budynek to piękny XIX-wieczny pałac, który spełnia wszystkie - wymagane 
przepisami - normy i zalecenia. Sale lekcyjne i pracownie są stale odnawiane, 
a nowoczesne wyposażenie uzupełniane. Dodatkowo na korytarzach i wokół budynku 
jest całodobowy monitoring. Prowadzona jest ewidencja osób wchodzących 
i wychodzących ze szkoły.

• Relacje nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń oparte są na poszanowaniu godności, mienia szkolnego 
i prywatnego oraz pracy innych.  Obowiązują zasady savoir-vivre’u, czyli dobrego wychowania. Właściwe 
postawy kształtowane są na ciekawych lekcjach wychowawczych, a wybitne - promowane na apelach 
i uroczystościach szkolnych. 

• Uczniowie mogą liczyć na pomoc dyrekcji i nauczycieli nie tylko w zakresie zdobywania wiedzy, ale 
również w rozwoju zainteresowań.

• Ważna jest też wzajemna pomoc uczniów. Chętnie uczestniczą w licznych akcjach charytatywnych, 
w tym corocznej - honorowego oddawania krwi. Uzdolnionej młodzieży oraz uczniom znajdującym się 
w trudnych sytuacjach życiowych pomaga działające przy szkole Stowarzyszenie „Geniusz”.

• Dla rodziców naszych uczniów organizowane są szkolenia dotyczące m.in. pierwszej pomocy, 
rozpoznawania zagrożeń środkami odurzającymi, itp.   

• Szkoła ściśle współpracuje z Policją Państwową, Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w ramach szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz pogadanek dla młodzieży.

• W strukturach szkoły działa koordynator ds. bezpieczeństwa, a wszystkie zagrożenia są rozpoznawane 
i monitorowane przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej.

W roku szkolnym 2012/13 szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna szkoła-
bezpieczny uczeń”.

mgr Wojciech Mirosławski

BEZPIECZEŃSTWO I SMORZĄDNOŚĆ 
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BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ZSP NR 5... do Gimnazjalistów!
 czym zazwyczaj kojarzy się Wam Samorząd Uczniowski? Zapewne z tym, że to podstawowa 
organizacja uczniów w szkole, w działalność której nie wszyscy włączają się aktywnie, a może być Zprzecież inaczej. Chciałbym zapewnić wszystkich gimnazjalistów, którzy zastanawiając się obecnie 

nad wyborem szkoły średniej, myślą jednocześnie, czy będą w niej mogli rozwijać swoje pasje? Odpowiadam, 
że w naszej szkole będą mieli taką okazję. Jako starszy kolega wszystkich tych, którzy rozpoczną naukę 
w naszej szkole chciałbym zapewnić, że:

• jesteśmy reprezentantami wszystkich uczniów w szkole i dbamy o ich prawa
• uczestniczymy w tworzeniu programu wychowawczego szkoły, opiniujemy go i zgłaszamy swoje 
sugestie uwzględniające nasze potrzeby
• współdziałamy z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, zapewniając naszym kolegom 
i koleżankom przepływ informacji 
• organizujemy uroczystości, imprezy o charakterze poważnym i rozrywkowym, gdyż zgodnie 
z Regulaminem SU mamy prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
• przeprowadzamy akcje charytatywne, bo uważamy, że należy pomagać 
• działamy w wolontariacie, współpracując z fundacjami na rzecz chorych i niepełnosprawnych
• dbamy o ceremoniał szkolny, zachowanie długoletniej tradycji szkoły i jej charakteru zgodnie z hasłem 
PAŁAC TO JEST TO!
Drogi Gimnazjalisto! Wybierając naszą szkołę, pomożesz nam poszerzyć naszą działalność, wprowadzić 
w życie własne pomysły, urozmaicić życie braci uczniowskiej. 

Przew. SU: Kamil Domagała



PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ 
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SZKOŁA OFERUJE BEZPŁATNE...

wycieczki krajoznawcze
Pałac Królewski Wilanów - Warszawa

kursy i szkolenia fryzjerskie, 
wizażu oraz zdobienia paznokci

POKOLENIA 15
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16 POKOLENIA

DLA UCZNIÓW OSIĄGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI 
W NAUCE I SPORCIE ATRAKCYJNE NAGRODY

uczniowie kl. II A LO 
na wycieczce w Warszawie - Sejm RP

najlepsi sportowcy na meczu 
Vive Targi Kielce 

– Gaz System Pogoń Szczecin

Koło Dziennikarskie redagujące
 szkolną gazetkę POKOLENIA

Organizacja ZHP

Organizacja PCK

Rozbudzamy zainteresowania...
szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia taneczne pod kierunkiem Mistrza Polski 
Mariusza Zacharskiego
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PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ

SZKOŁA Z PERSPEKTYWY ...

PIERWSZOKLASISTY

MATURZYSTY

RODZICA

azywam się Marzena Grzegorczyk. To właśnie w murach tej 
szkoły trójka moich dzieci zdobywała wiedzę. „Pałac” uważam Nza szkołę otwartą na potrzeby uczniów, gdyż zapewnia im 

swobodę aktywnego działania oraz uwzględnia ich inicjatywy. W szkole 
podejmuje się starania, by moje dziecko miało poczucie sukcesu na miarę 
swoich możliwości. Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe 
i wyposażenie dydaktyczne. Jest bezpieczna.

Dobrze wykwalifikowana kadra, z Panią Dyrektor na czele, stanowi dla 
moich dzieci autorytet. 

ałac to miejsce, gdzie wszyscy są przyjaciółmi. Stosunki między 
nauczycielem, a uczniem opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. PWbrew dzisiejszemu myśleniu świata, społeczność uczniowska reprezentuje 

sobą wiele wartości. W „Pałacu” wszyscy się ze sobą znają co sprawia, że można 
w nim poczuć się jak w domu.

Kamil Domagała

uż za kilka tygodni moja przygoda w łopuszańskim „Pałacu dobiegnie 
końca. Czego będzie brakować? Na pewno zatęsknię za znajomymi, 
nauczycielami oraz za rodzinną atmosferą, którą zapewnia szkoła J

w Łopusznie. Trzy lata minęły w mgnieniu 
oka. Czas spędzony tutaj pozwolił mi 
ukształtować charakter, jak również rozwinąć 
zain-teresowania. 

Katarzyna Kowalska

SP Nr 5 w Łopusznie jest szkołą przyjazną uczniom. Młodzież czuje się 
tu dobrze i bezpiecznie. Nauczyciele zapewniają jej wysoki poziom 
nauczania. Jestem zadowolona, że mój syn jest uczniem tej szkoły.Z

Zdzisława Zimna

o pół roku czasu spędzonego w tej szkole z pewnością mogę stwierdzić, 
że był to najlepszy wybór w moim życiu. Ta szkoła, daje mi nie tylko 
możliwość rozwijania swojej osobowości, ale także otwierania się P

na potrzeby drugiego człowieka.
Daria Palacz

ybrałem ZSP Nr 5, ponieważ tę szkołę polecili mi starsi koledzy i znajduje 
się niedaleko mojej miejscowości. Ponadto kończę lekcje około godziny 
14, co daje mi dużo czasu na naukę i odpoczynek. Po 6 miesiącach nauki W

stwierdzam, że szkoła zapewnia wysoki poziom 
nauczania.

Radosław Petrus
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ZAJĘCIA SPORTOWE W NASZEJ SZKOLE

PRZYSZŁOŚĆ JUŻ TERAZ

INFORMACJE O ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI 

d 4 maja 2014 r. wszystkie osoby chcące Ozapisać się do naszej szkoły, będą 
mogły zrobić to drogą elektroniczną. 

Procedura zapisu jest następująca: klikamy 
na Rejestracja ON-LINE na stronie 
www.zsp5lopuszno.pl i zakładamy konto 
zgodnie ze wskazówkami.

Można także wydrukować wypełniony 
kwestionariusz osobowy.

Po  podp i san iu  na le ży  z ło żyć  go  
w sekretariacie wraz ze świadectwem 
ukończenia szkoły i zaświadczeniem o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego.

mgr Aleksander Terlecki

 Młodzież ma możliwość zapre-
zentowania swoich umiejętności 
sportowych na zawodach na 
szczeblu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim, a nawet ogól-
nopolskim.

Sukcesy odnosimy w piłce 
ręcznej, nożnej. Dziewczęta 
w tych dyscyplinach są liderkami 
na terenie powiatu. W ostatnich 
latach nie zajęły innego miejsca 
poza pierwszym. ZSP Nr 5 może 
z dumą pochwalić się także 
najwyższymi lokatami w tenisie 
stołowym, lekkiej atletyce 
i sportach siłowych.

Nauczyciele wychowania 
fizycznego zapewniają uczniom 
(również w czasie ferii zimowych) 
moż l iwość  uczes tn i c zen ia  
w zajęciach sportowych. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się 
zawody i imprezy o charakterze 

sportowym, które cyklicznie organizuje nasza placówka, są to min.: Turnieje Piłki Nożnej na boisku „Orlik”  
o Puchar Dyrektora Szkoły, Turnieje Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Lekkiej Atletyce oraz Powiatowy Piknik Europejski, podczas którego rozgrywane są zawody 
w dyscyplinach rekreacyjno – sportowych.

W nagrodę za wysokie wyniki sportowe nasi uczniowie są nagradzani pochwałami na apelach szkolnych, 
wyjazdami na mecze kieleckich drużyn: Vive Targi Kielce i Korony Kielce, statuetkami na koniec roku, 
a nawet stypendiami przyznawanymi przez Stowarzyszenie „Geniusz” działające przy naszej szkole.

 mgr Agnieszka Prędota - Gad



Zwycieska druzyna Mistrzostw Powiatu 
Kieleckiego 

Kapitan druzyny 
odbiera zwycieski puchar



OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
-kierunek ogólny  
-kierunek policyjno-prawny
-kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego
NOWOŚĆ

Technikum (4-letnie)
-Technikum Informatyczne
-Technikum Hotelarskie
-Technikum Mechaniczne
-Technikum Fryzjerskie
-Technikum Architektury Krajobrazu
-Technikum Technologii Żywności
-Technikum Geodezyjne
-Technikum Budowlane 
-Technikum Mechatroniczne
-Technikum Elektroniczne
-Technikum Handlowe
-Technikum Ekonomiczne - NOWOŚĆ

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia)
-elektromechanik pojazdów samochodowych 
-monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie
-stolarz - NOWOŚĆ

Szkoły Dla Dorosłych:
-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2-letnie) 

- Technikum Bezpieczeństwa Higieny Pracy (1,5-letnie) 
 - Technikum Turystyki Wiejskiej (2-letnie) - NOWOŚĆ
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